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Resumo:

Este artigo procura trazer o relato de um trabalho prático vivenciado com as crianças da Escola Estadual
Municipalizada Bom Jardim do Faraó, na tentativa de encontrar pistas no tocante às relações afetivas dos
educandos com a escola como ambiente alfabetizador, bem como a relação afetiva alunos/professoras e
como estas relações poderiam estar contribuindo para o processo de alfabetização na infância. Tal trabalho
foi desenvolvido a partir de uma atividade lúdica (um jogo com bola), onde perguntas previamente
elaboradas eram respondidas, proporcionando assim, um material para reflexão. Na tentativa de elucidar
as questões aprendizagem/afetividade, e a relação alunos/professoras, dialogamos com os conceitos de
Vygotsky no sentido de que uma maior afetividade entre esses dois atores sociais, com culturas bastante
diferenciadas, pode propiciar melhor mediação no processo de alfabetização.
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Abstract:

This article seeks to bring the story of a practical work with children experienced in Escola Estadual
Municipalizada Bom Jardim do Faraó, in an attempt to find clues regarding the affective relationships of
students with school literacy environment as well as the emotional relationship students / teachers and
how these relationships could be contributing to the literacy process in infancy. This work was developed
from a ludic activity (a ball game), where questions were answered previously elaborated, thus providing a
material for reflection. In an attempt to elucidate the issues learning / affectivity, and relationship students
/ teachers, dialogue with the concepts of Vygotsky in the sense that a greater affection between these two
social actors with very different cultures, can provide better mediation in the literacy process.
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O presente trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Municipalizada Bom Jardim do Faraó com parte
integrante da a monografia, Cultura e afetividades: pistas para alfabetização Escolar, em desenvolvimento
no curso de Pós Graduação em Educação Básica, modalidade Gestão Escolar na FFP/UERJ. Tal escola está
localizada na área rural do município de Cachoeiras de Macacu[2] na região noroeste do estado do Rio de
janeiro, é organizada sob o regime de classes multisseriadas e atende o primeiro segmento do ensino
fundamental.

Os dados da Secretaria Municipal de Educação de 2009 comprovavam que 80% dessas crianças não
conseguiam se alfabetizar constituindo uma exceção com as outras escolas na área rural. Atualmente a
escola conta com um quantitativo de 18 alunos, duas professoras e duas funcionarias que se revezam
entre a limpeza, a cozinha e a horta.

As idades dos alunos variam entre seis e quatorze anos distribuídos entre o 1º ano até o 5º ano, da
seguinte forma: dois alunos de seis anos no primeiro ano. Seis alunos no segundo ano, um com oito, um
com nove, e quatro com dez anos. Seis alunos no terceiro ano, sendo dois com oito anos, um com nove,
dois com onze e um com treze anos. Dois alunos no quarto ano, um com dez e outro com onze anos e dois
alunos no quinto ano um com doze e outro com quatorze anos.

Grande parte dos alunos da escola faz parte da comunidade conhecida em Cachoeiras de Macacu por
‘comunidade dos Hervanos’[3]. Praticamente todos os alunos da escola têm algum grau de parentesco
com a comunidade, mesmo que já não estejam morando nos lugares de origem.

Observações, em princípio, revelaram que as professoras não conseguiam se relacionar com os alunos que
demonstravam um comportamento apático e alheio às aulas, pois, as crianças que eram oriundas dessas
comunidades apresentavam algumas particularidades e diferenças culturais que poderiam estar refletindo
direta ou indiretamente no processo ensino aprendizagem das mesmas.

As questões culturais, a linguagem e as afetividades e o processo de ensino/aprendizagem na
infância.

A partir dessas observações, inicio o diálogo com alguns teóricos que discutem a questão cultural, afetiva
e dialógica e como estas questões se relacionam ao processo de ensino/aprendizagem na infância.

Há que se indagar se o distanciamento entre a cultura formal da escola, aqui reproduzida pelas
professoras, e a cultura que as crianças compartilham em sua comunidade faz com que o ato de aprender
se torne insignificante, pois o fator cultural que as regulam, não faz parte daquele que a sociedade
hegemônica julga ser único e imutável, como afirma Candau (2011 P.241)

“A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída
fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da
modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como
elementos constitutivos do universal... Em geral, a cultura escolar continua
fortemente marcada pela lógica da homogeneização e da uniformização das
estratégias pedagógicas...”.

Mas o que é cultura Ou melhor, a qual cultura estou me referindo Identifiquei então alguns conceitos de
cultura, segundo Williams, (2007, p.117) “a palavra cultura vem da raiz semântica colore, que originou o
termo em latim cultura, de significados diversos como habitar, cultivar, proteger, honrar com veneração”,
porém vários são os significados do termo cultura que vem sendo discutidos desde a época do pensamento
iluminista francês.

No final do século XVIII e no principio do seguinte, o termo germânico Kultur era
utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade,
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enquanto a palavra francesa Civilization referia-se principalmente as realizações
materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tylor
(1832 – 1917) no vocábulo inglês Culture, que “tomando em seu amplo sentido
etnográfico é este todo complexo que inclui, conhecimentos, crenças, arte,
moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo
homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2006, p.25).

Considero então, o conceito de cultura sob a ótica antropológica, onde esta é algo inerente a cada
população e que está intimamente ligada às relações sociais de convivência entre os indivíduos de uma
mesma comunidade, bem como a sua relação com o meio ambiente, a forma de produção, trabalho e
consumo, muito embora para o senso comum, a cultura está ligada ao nível de instrução institucionalizada
que o individuo possui. Ainda entendo a cultura como um código de sobrevivência para as sociedades que
estão fora do “mapa educativo da modernidade..um mapa de Mercator” (SANTOS 1996, p.26) , pois sob
ela seus membros se reconhecem e através deste reconhecimento, percebe-se o significado dos símbolos
que regem seu comportamento e fundamentalmente, reconhecem as linguagens que auxiliam no processo
de aprendizagem, portanto Freire (1963) identifica a cultura através das qualidades humanas em
desenvolver habilidades estimuladas por experiências de convivências e trocas entre os atores sociais.

“Descobriria que tanto é cultura um boneco de barro feito pelos artistas, seus
irmãos do povo, como também é a obra de um grande escultor, de um grande
pintor ou músico. Que cultura é a poesia dos poetas letrados do seu país, como
também a poesia do seu cancioneiro popular. Que cultura são as formas de
comportar-se. Que cultura é toda criação humana” (FREIRE, 1963 p. 17).

Neste sentido, considero que o distanciamento cultural entre a escola representada pela professora e as
crianças é um empecilho para o dialogo desses atores, pois não há o reconhecimento dos símbolos
comuns, que são os facilitadores na formação dos conceitos que auxiliam no processo dialógico de
ensino/aprendizagem.

Segundo Vygotsky (1984), a teoria de formação de conceitos, está também relacionada à questão cultural,
para ele, todo ser é histórico e social, portanto é preciso resgatar nessas crianças quais conceitos e
princípios regem seu mecanismo cultural para que sua aprendizagem se torne eficaz (através de sua
cultura). A cultura, assim como a linguagem são auxiliares no processo de aprendizagem, pois funcionam
como instrumentos deste processo, portanto as crianças são seres culturais e quando chegam à escola já
trazem consigo os fatores culturais derivados de sua própria existência e do convívio com os adultos de
seu meio social, “...para o desenvolvimento da criança, em particular na primeira infância, os fatores mais
importantes são as interações assimétricas, isto é, as interações com os adultos, portadores de todas as
mensagens de cultura” (IVIC, 2010 p.16), portanto quando esta cultura difere daquela encontrada
formalizada na escola há um impacto psicológico, já que um dos instrumentos de aprendizagem deixa de
ser utilizado.

Lembrando da “lei de dupla formação” de Vygotsky (1984) que considera que, “..no desenvolvimento
cultural da criança, todas as funções aparecem duas vezes: primeiro no nível social e depois no nível
individual; primeiro entre pessoas e depois no interior da criança” (VYGOTSKY,1984 p.64), Ivic, 2010,
enfatiza a proposta, observando a importância da interação sociocultural entendendo a relevância do papel
do ‘meio’, sem que se deixe de considerar o individuo como sujeito ativo “De fato, além da interação social
nesta teoria, há também uma interação com os produtos da cultura. É desnecessário dizer que não se
pode separar ou distinguir claramente estes dois tipos de interação, que se manifestam, muitas vezes, sob
a forma de interação sociocultural” (IVIC, 2010 p.19).

A linguagem e seus sistemas simbólicos irão proporcionar um salto quantitativo para o desenvolvimento e
a internalização de conceitos, mas as palavras irão adquirir sentido no contexto do discurso, tendo,
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portanto na variação do contexto também a variação no sentido. Por isso, é necessário o conhecimento
prévio do contexto do aluno para que as palavras e os símbolos ou signos usados pelas professoras
tenham sentido para os mesmos, para Vygotsky (1984 p.33) “...o sentido é a soma dos eventos
psicológicos que a palavra evoca na consciência”.

A importância do diálogo como prática inicial ao reconhecimento dos signos, implica que a linguagem
formal da escola deve se aproximar da linguagem das crianças, observando as palavras que trazem
significados no contexto. A mediação desses signos é elaborada posteriormente através da alfabetização
em conjunto com o processo de socialização escolar.

A escola é considerada como um local para a aplicação do conceito de zona de desenvolvimento proximal
de formação e intervenção pedagógica, ou seja, um local onde a aprendizagem se dá a partir da interação
entre indivíduos ‘mais experientes e menos experientes’.

Neste contexto, deve-se considerar o risco, desta linguagem ser proposta de forma arbitrária e
direcionadora (a partir da cultura hegemônica) e quando isto ocorre o processo de ensino/aprendizagem
pode ser comprometido. É interessante enfatizar que a intervenção do professor ou de outra criança é de
fundamental importância para o processo, desde que o professor decodifique a linguagem que o aluno traz
a partir de sua experiência cultural e faça de maneira que os alunos consigam ler o mundo e outras
realidades além da sua, e não sejam dominados pela cultura e linguagem dominadora.

“Caberia à escola valorizar a cultura, a linguagem, o saber das crianças das
classes trabalhadoras, ajudando-as a compreender o processo de dominação de
que são vítimas e instrumentalizando-as para lutar contra essa dominação,
adquirindo a cultura padrão criticamente.” (ARAÚJO, 2003 p. 34)

Neste sentido, se o reconhecimento prévio dos signos trazidos pelas crianças não for efetuado antes do
processo de alfabetização, a linguagem formal que a escola impõe aos alunos pode apresentar um caráter
imperativo.

A prática educativa necessita também ser um processo dialógico no sentido de que o professor (educador)
necessita aprender com aquela comunidade sua história e seus referenciais e que seja construída a partir
dai, ferramentas e estratégias que permitam ensinamentos mútuos entre educador e educando. Segundo
Freire (2005) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo” (pág 78).

Portanto, o ponto inicial para a alfabetização pode ser identificado a partir do nível de desenvolvimento da
criança reconhecendo nela um ser histórico e social, estabelecendo as relações dela (criança) com o seu
meio.

O ato de alfabetizar vai exigir do educador muito mais que transmissão de conhecimentos como podem
pressupor alguns, a relação dialógica entre educando e educador deve expressar afetividade sem deixar de
focalizar que educar é um ato político e social, “É por isso que transformar a experiência educativa em
puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o
seu caráter formador” (FREIRE 1996 p.33).

Ensinar as crianças a ler, alfabetizá-las, requer do educador um nível de entendimento sobre a importância
que aquela aprendizagem irá lhe proporcionar e para tal, é necessário que o educador re-avalie e releia
sempre a sua prática num sentido dialógico, ou seja, tomando aquela aprendizagem como um processo
mutuo, e para isso ele deve estar confortável diante do grupo e interagir contextualmente com o mesmo,
deve entender também que a leitura do mundo precede a leitura das palavras, pois as palavras só tem
sentido se forem contextualizadas, “A compreensão do texto ao ser alcançada por sua leitura crítica
implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE 1989 p.9)

Quando estes fatores relevantes à comunidade forem entendidos, a professora poderá fazer uso dos
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mesmos para conduzir uma aprendizagem apropriada, pois terão nas mãos os organizadores que irão
facilitar a exploração da estrutura cognitiva e a possibilidade de produção de um ambiente alfabetizador
legitimado através das pistas fornecidas por alunos, e comunidade.

A partir daí, um dos direcionamentos dados a pesquisa, foi o desenvolvimento de atividades lúdicas com
os alunos que pudessem fornecer essas pistas possibilitando análises reflexivas sobre a práxis questão.

Desenvolvimento do trabalho

Embora já conhecesse algumas crianças oriundas da comunidade dos Hervanos (Araçazeiro e Serra suja),
não tinha ainda a idéia de como seria recebida por elas no momento do desenvolvimento da atividade, é
importante ressaltar que todos os nomes citados no trabalho são fictícios. Não pretendia ali, aferi os seus
conhecimentos, sua capacidade de leitura ou de interpretação, muito menos avaliar o trabalho da
professora, ou mesmo o ambiente físico, apenas queria vivenciar aquele espaço tão particular e quem
sabe entender todo o universo de sentimentos e de afetividades que envolvem a relação
professora/alunos, e como e porque a afetividade é importante no processo ensino/aprendizagem. Tal
atividade me atravessou de uma maneira muito intensa construindo assim uma experiência que me levou
a refletir que todo esse processo é particular e inerente a cada momento em determinado contexto e
generalizá-lo ou extrapolá-lo, não daria conta de constituí-lo num método ou teoria. Na maioria das vezes
a prática antecede a teoria por suas próprias particularidades.

Marquei com as professoras o dia em que poderia ir a escola para desenvolver uma atividade nas duas
turmas. Já tinha idéia do perfil das crianças que lá encontraria. Pensei em desenvolver uma atividade
lúdica que não fosse desconfortante e que aparentemente não tivesse nada haver com as “aulas normais”,
pois para (ZACCUR 2012) “.Num espaço em que aprender é coisa séria, o brincar fica restrito aos minutos
de recreio” (p.23), imaginei que seria mais interessante transformar este momento tão importante em
‘brincadeira’.

A atividade pensada apontava para uma tentativa de compreensão da relação de afetividade que as
crianças mantinham com a escola e com as professoras e que poderiam ser despertadas através de
algumas perguntas e expressas através de representações, como por exemplo, desenhos. A idéia é que
respondessem a questionamentos e que pudessem fazer relações com situações cotidianas a fim de que
fosse possível perceber qual tipo de relações seriam essas implicando a escola, família e comunidade.

Levantei uma questão que poderia fornecer algumas pistas sobre essa relação de afetividade: “Se sua
escola fosse um ou uma (....) o que você gostaria que ela fosse e por quê” Não foi muito fácil preencher a
lacuna da frase anterior, já que não tinha idéia de que coisas, personagens ou objetos poderia ser utilizado
para preenchê-la, pois, teria que pensar em elementos que fossem conhecidos por eles, as primeiras
idéias que me vieram à cabeça foram, desenhos animados, personagens de novelas, time de futebol,
jogadores de futebol, atores, atrizes, músicas, cantores e cantoras, porém eram em sua maioria
elementos que estão diretamente veiculados a mídia em geral e que provavelmente não eram muito bem
conhecidos já que em uma das localidades de moradia de algumas crianças o acesso a essas mídias é
limitado.

Decidi por cinco perguntas que talvez conseguisse me dizer algo sobre suas vidas e sua afetividade com o
espaço escolar e as professoras.

Dividi então as perguntas em dois blocos de análises e intenções diferenciadas.

Bloco (A) – Compreende as duas perguntas iniciais.

A intenção das perguntas desse bloco era trazer a tona situações cotidianas na escola e em casa, a fim de
que, através de respostas instantâneas pudesse, saber um pouco do que gostam de fazer nestes dois
ambientes e (quem sabe) perceber um pouco da relação cotidiana com os pais e a comunidade em
questão na tentativa de conhecer seus hábitos culturais e suas relações sociais.
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Bloco (B) – Compreende as três perguntas finais.

Neste bloco, a idéia é que através de respostas rápidas, pudesse capturar como em uma fotografia, os
sentimentos desses alunos pelo espaço da escola, e até pelas pessoas que estão presentes no cotidiano
desse ambiente e através de comparações e interpretações eu pudesse perceber que tipo de ‘recado’ as
crianças enviam quando declaram como o que ou como quem e porque, gostariam que sua escola fosse ou
parecesse.

As perguntas foram:

1. O que você mais gosta de fazer e faz quando chega em casa
2. O que você mais gosta de fazer e faz na escola
3. Se a escola fosse um bicho, que bicho você gostaria que ela fosse e por quê
4. Se a escola fosse uma flor ou uma fruta, que flor ou fruta você gostaria que ela fosse e por quê
5. Se a escola fosse uma pessoa, que pessoa você gostaria que ela fosse e por quê

Já tinha conhecimento (por conta das minhas visitas a comunidade) que a brincadeira que gostam muito
são jogos com bola, então preparei um “kit” composto de bola, um tapete grande, folhas de papel, e lápis
de cera, pretendia desenvolver uma atividade que fosse inversa ao caráter formal da sala de aula, em que
todos ficam sentados em suas carteiras esperando pelos ensinamentos da professora.

Chegar com esta parafernália[4] na escola já foi motivo de inquietação e despertou uma grande
curiosidade entre os alunos. Uma grande amiga que também trabalha com a comunidade, Cristiane Silva,
me acompanhou nesta aventura.

Resolvi não realizar a atividade com todos os alunos da escola de uma só vez por conta do espaço e da
quantidade de material, então iniciei o trabalho com os alunos da turma que continha o terceiro, quarto e
quinto anos e de faixa etária entre oito e quatorze anos, constituindo num total de dez alunos. Essa é a
turma da professora Dina.

Não tivemos uma recepção muito calorosa ao entrarmos na sala de aula (Cristiane e eu), mas percebemos
os olhinhos curiosos e desconfiados se moverem em várias direções. Dei um bom dia, mas não houve
quase resposta, então a professora intercedeu dizendo “essas são as titias que vão brincar hoje com
vocês....esta aqui é a fada madrinha” dirigindo-se a Cristiane. Neste momento fiquei um pouco confusa e
Cristiane atônita, confirmava ou não ter a presença de uma fada madrinha na atividade Depois de alguns
segundos em uma pequena reflexão solitária, decidi dar continuidade à atividade e resolver a questão
‘fada madrinha’ se realmente ela surgisse em algum momento configurando então, ter importância para
eles. Continuando, a professora disse “vamos dar um bom dia para as tias” recebemos então, um ‘bom
dia’ caloroso.

Estendi o tapete no chão e os convidei a se sentarem em círculo, todos vieram bem felizes e adoraram a
novidade de poderem se sentar no chão da escola. Abri a caixa e retirei uma pequena bola, em seguida
distribui um pequeno pedaço de papel e um lápis de cera para cada um. Pedi então para que eles
escrevessem seus nomes para improvisarmos um crachá, já que fui informada pela professora que eles já
sabiam escrever ou copiar seus nomes, fixamos em cada um seus nomes escritos no papel com fita
adesiva.

Iniciamos então a brincadeira do passa bola, que consiste em passar a bola para o colega que deve neste
momento responder a questão solicitada. Para ‘quebrar o gelo’, a primeira pergunta que eles deveriam
responder, ao serem atingidos pela bola, era que eles dissessem o nome de um bicho. Inicialmente suas
falas eram quase inaudíveis porque falavam de cabeça baixa e tive que fazer um grande esforço para
entender o que estavam dizendo. Consegui captar alguns animais como: cobra, galinha, onça, porco, leão,
papagaio e cachorro. Com o gelo ‘quase quebrado’ começamos então com as perguntas pré-estabelecidas
para o trabalho.
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Primeira pergunta: “O que você mais gosta de fazer e faz quando chega em casa”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: Andar de cavalo, brincar de
boneca, jogar bola, gosto de jogar no meu netbook, ver televisão.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: brincar de bola, fazer dever de casa e
depois brincar de boneca.

A criança que mora na Serra suja não respondeu a essa pergunta.

Segunda pergunta: “O que você mais gosta de fazer e faz na escola”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: Desenhar, brincar de
amarelinha, jogar bola, fazer dever de aula e brincar de amarelinha.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: jogar bola, desenhar e fazer dever de
aula.

Para as crianças que moram na Serra Suja, as respostas foram: fazer dever de aula.

Terceira pergunta: “Se a escola fosse um bicho, que bicho você gostaria que ela fosse e por que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: Um tigre porque ele é bonito,
um cavalo porque ele é grande, um cavalo porque ele anda sozinho, uma girafa porque ela é grande e
cabe todo mundo e eu queria que ela (escola) fosse grande, um passarinho porque ele voa.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: Um elefante porque ele é grande, um
elefante porque ele joga água em todo mundo, uma borboleta porque ela é muito bonita.

Para as crianças que moram na Serra suja, a resposta foi: Um peixe porque ele é bonito.

Quarta pergunta: “Se a escola fosse uma flor ou uma fruta, que flor ou fruta você gostaria que ela fosse
e por que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: uma rosa porque eu gosto de
rosa, uma rosa vermelha porque eu gosto, uma pêra porque é gostosa, uma margarida porque ela é
branca.

Para as crianças que moram Araçazeiro, as respostas foram: uma uva porque é gostosa, uma laranja
porque é gostosa, uma rosa porque ela é muito bonita.

Para as crianças que moram na serra Suja, a resposta foi: uma maçã porque é gostosa.

Quinta pergunta: “Se a escola fosse uma pessoa, que pessoa você gostaria que ela fosse e por que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, três crianças responderam que queriam que a escola
fosse a tia Dina, a professora, porque gostavam dela e as demais responderam que queriam que a escola
fossem tias e tios próximos.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, duas responderam que queriam que a escola fosse a tia Dina
porque gostavam dela, e uma respondeu que queria que fosse a sua mãe porque gostavam dela. A criança
que mora na Serra Suja também respondeu que gostaria que a escola fosse a professora tia Dina.

Entre uma pergunta e outra foram surgindo algumas brincadeiras e histórias que deram um ar de
descontração ao momento. Ao final da terceira pergunta, a bola já havia sido dispensada quase que
completamente e todos queriam falar ao mesmo tempo. Neste ponto de descontração pedi a eles que me
contassem uma história e algumas foram surgindo.
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“...Uma vez na casa do Alex, nós vimos duas cobras, uma enrolada no pisca e
outra na árvore....Jonas pegou a cobra venenosa e jogou fora e ela enrolou no
pé do irmão dele e depois a cobra fugiu...Nós encontramos cinco cobras no
caminho outro dia, um teve que passar dando a mão pro outro se não ninguém
ia conseguir passar...só naquela subidinha ali, tinham duas, uma marrom e outra
coral” .(Rosa - Araçazeiro).

Ao final das perguntas e respostas, como eles não são totalmente alfabetizados, foi proposto então que
eles desenhassem o que haviam respondido nas três últimas perguntas a fim de ser feito o registro do
momento, podendo então a partir desses desenhos, “experimentar intenções de escrita” (ZACCUR 2012
p.22). Preferiram continuar a realizar esta próxima atividade no tapete, expressando assim uma simpatia,
ou quem sabe, uma resistência ao arranjo do espaço formal da sala, com cadeiras enfileiradas que
insinuam que o professor está na posição de único detentor do conhecimento.

Ao final da atividade, todos nos abraçamos e nos despedimos. Parti então para repetir a atividade na outra
sala.

Estão presentes nesta sala, os alunos das classes que compreendem o primeiro, e segundo ano, com
idades entre seis e dez anos, constituindo num total de oito alunos.

Como na outra turma, entramos e demos bom dia, e a resposta foi bem calorosa, estavam curiosos para
saber o que estava acontecendo na escola naquele dia com a presença de duas visitantes. Nesta sala as
carteiras estavam organizadas em forma de ‘U’, ficando mais fácil o ato de esticar o tapete no chão.
Convidei-os a sentarem para o desenvolvimento das atividades e aceitaram com bastante entusiasmo
também. Pela informação da professora, de que ainda não sabiam escrever, resolvi eu mesma escrever
seus nomes no pequeno pedaço de papel e fixá-los com a fita adesiva em suas blusas improvisando assim
um crachá.

Iniciamos assim a brincadeira do passa bola como na outra turma pedindo para aquele que a bola
atingisse, falasse o nome de um bicho e os lembrados foram: girafa, cachorro, arara, urubu, gato, elefante
e cavalo. Partimos então para as cinco perguntas pré-estabelecidas. Esta era a turma da professora
Cássia.

Primeira pergunta: “O que você mais gosta de fazer e faz quando chega em casa”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: fazer dever de casa e jogar
vídeo game, fazer dever, ajudar a mãe com as tarefas domesticas e brincar, jogar bola e andar de burro,
fazer dever e ajudar a mãe a lavar vasilha.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: fazer dever, ajudar a mãe, brincar de
boneca e fazer comidinha, fazer dever e brincar de boneca.

Das duas crianças que moram na Serra Suja, obtive apenas uma resposta que foi: fazer dever de casa,
ajudar a mãe a lavar vasilha, a outra criança não falou.

Segunda pergunta: “O que você mais gosta de fazer e faz na escola”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: fazer dever e depois jogar bola,
brincar de amarelinha.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: fazer dever e brincar de amarelinha no
recreio.

Para as crianças que moram na Serra Suja, as respostas foram: fazer o dever e jogar bola, novamente
somente uma das crianças respondeu.
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Terceira pergunta: “Se a escola fosse um bicho, que bicho você gostaria que ela fosse e por que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: um urubu porque gosta de
comer qualquer coisa, um cachorro porque ele late e grita, um elefante para jogar água, um ca Para as
crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: uma lagarta pra virar uma borboleta, um cachorro
pra beber água.

Apenas uma criança moradora da Serra Suja respondeu a questão dizendo que gostaria que a escola fosse
uma cobra para morder os outros, a outra permaneceu em silêncio.

Quarta pergunta: “Se a escola fosse uma flor ou fruta, que fruta ou flor você gostaria que ela fosse e por
que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: uma banana porque é gostosa,
uma rosa porque ela é bonita e eu queria que a escola fosse bonita, uma manga porque é boa, uma maçã
porque é gostosa.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: uma flor cor de abóbora porque é muito
bonita, um mamão porque é gostoso. Da mesma maneira que na pergunta anterior, apenas uma criança
respondeu dizendo que gostaria que a escola fosse uma laranja. A outra criança continuou sem pronunciar
nenhuma palavra.

Quinta pergunta: “Se a escola fosse uma pessoa, que pessoa você gostaria que ela fosse e por que”

Para as crianças que moram no Bom Jardim do faraó, as respostas foram: Cristiano Ronaldo porque ele
joga muito, minha prima porque ela é bonita, Neymar porque ele joga muito, Marta porque ela joga bem.

Para as crianças que moram no Araçazeiro, as respostas foram: minha prima porque ela é bonita, minha
irmã porque ela é boa.

Novamente apenas uma resposta entre as duas crianças que moram na Serra Suja, minha prima porque
ela é bonita.

Após a brincadeira, as crianças foram ‘desenhar suas respostas’. Dois alunos preferiram voltar para suas
carteiras para concluir a atividade, os outros permaneceram no chão.

Análise das respostas

Na tentativa de compreender que tipo de ‘recado’ ou pistas foram deixadas pelos alunos a partir desta
atividade, faço inicialmente uma análise do comportamento apresentado pelas duas turmas durante as
atividades.

Na turma da professora Dina, portanto a primeira turma, embora a recepção inicial não tenha sido muito
calorosa, conseguimos com o caminhar da atividade uma boa descontração. A atividade se tornou uma
grande brincadeira para todos nós e passamos a desfrutar e compartilhar momentos muito agradáveis.
Embora as crianças da turma da professora Cássia tenham sido mais receptivas, se mostraram menos
empolgadas no desenvolver da atividade.

Analisando as respostas da primeira pergunta, na maioria das respostas dadas pela turma da professora
Dina, pude observar que gostam de brincar e brincam ao chegarem em casa, apenas uma declarou fazer e
gostar de fazer as atividades passadas para casa. Duas crianças apenas disseram que interagem com
aparelhos eletrônicos (computador e televisão), estas são moradoras do Bom Jardim do Faraó localidade
que facilita o acesso a estes dois tipos de aparelhos. Nalia, não respondeu a essa pergunta e seus amigos
muito astuciosos disseram que ela gosta de namorar, descobri então que ela que tem quatorze anos tem
namorado fixo e que este vem a ser um de seus primos mais velhos.
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Entre as crianças da turma da professora Cássia, as respostas mais freqüentes também estiveram
relacionadas a brincadeiras. Mais crianças responderam que gostam de executar as tarefas de casa
deixadas pela professora e apenas uma criança, moradora do Bom Jardim, declarou jogar vídeo game. O
curioso nesta turma é que apesar de sua faixa etária ser menor do que a da outra turma, um número
representativo delas disse que além de brincar gostam de executar os serviços domésticos com suas
mães. Suas respostas indicam que utilizam seu tempo em casa com brincadeiras tradicionais como brincar
de boneca e ‘fazer comidinha’, chegando a serem vistas como antiquadas aos olhos de nossa sociedade
eletrônica e robótica.

Identifiquei a partir das respostas da segunda pergunta, que também na escola as crianças gostam de
brincar, apenas duas delas responderam que gostam de fazer o ‘dever de aula’, mas em seguida
manifestam sua preferência pelas brincadeiras tradicionais como ‘amarelinha’ e bola (futebol).

Com relação à terceira pergunta, identifico duas categorias de respostas que diferem em seus objetivos.
Uma delas indica adjetivos como bonito, e grande e a outra que indica ações como andar, voar, jogar
água, latir, morder, transformar, comer, gritar. Achei muito interessante que os adjetivos tenham ficado
em segundo plano, configurando assim, estarem menos preocupados ou talvez satisfeitos com a estética
da escola. Com relação às ações mencionadas, talvez estejam indicando que desejam que a escola seja
um local de ações, e que através dessas ações haja uma transformação nas atitudes da escola.”... queria
que a escola fosse uma lagarta pra virar borboleta...” (Andréia). As crianças me dizem que a escola
precisa ser mais dinâmica para se tornar mais interessante, se transformar num verdadeiro ambiente
alfabetizador.

Ao responderem a quarta pergunta, os adjetivos que apareceram relativos às flores e frutas favoritas
foram gostoso (a) e bonito (a). Percebendo que o adjetivo gostoso (a) aparecia mais vezes, interpretei
que estavam usando tal adjetivo num sentido de afetividade, indicando ser ‘gostoso’, um local cercado de
aconchego, ou seja, desejavam um ambiente alfabetizador aconchegante, no sentido de se sentirem
acolhidos por um ambiente que para muitos deles é bem diferente de seus lares.

Com relação à quinta pergunta, na turma da professora Dina, apenas duas crianças não deram como
resposta a pessoa da professora como preferida se pudessem escolher que pessoa queriam que a escola
fosse, apenas uma escolheu a mãe e outra uma tia querida, indicando assim uma relação afetiva e de
cumplicidade entre as duas partes crianças e professora. Na turma da professora Cássia, as respostas
ficaram entre jogadores de futebol, por serem ‘bons jogadores’ e para outros alguns parentes próximos,
nesta turma a professora não foi citada, por talvez ainda não terem construído uma relação de afetividade
importante nem com ela (professora) nem com a escola.

Uma situação causou estranheza na turma da professora Cássia, durante toda a atividade, uma das alunas
que participava permaneceu calada, não pronunciando qualquer palavra, mesmo sendo motivada por seus
colegas e por mim, perguntei a professora se este comportamento era normal e ela disse que sim,
acrescentando que no inicio todos tinham o mesmo comportamento dela e que aos poucos foram se
modificando, mas o tempo dela ainda não tinha chegado e ela respeitava seu jeito de ser. O que levaria
uma criança aparentemente saudável apresentar este comportamento Talvez esta seja mais uma questão
a ser investigada...Neste momento preferi interpretar como timidez.

Considerações finais

Um dos grandes desafios na alfabetização de crianças oriundas de classes populares, ainda é fazer com
que o movimento de ensinar e aprender sejam significativos e contextualizados com relação à realidade
cultural das mesmas. Os métodos e metodologias utilizados, objetivando e ratificando condições unificadas
e homogêneas para crianças tanto oriundas de classes populares quanto de classes abastadas, tornam-se,
na maioria das vezes ineficazes porque tratam de impor uma pedagogia hegemônica e de dominação,
conforme ARAÚJO nos indica: “pensar o processo de alfabetização partindo, não mais da escolha do
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melhor método, ou da melhor cartilha para alfabetizar, mas sim a partir da criança que aprendia” (2003
p.19), portanto a partir desta fala, acredito que partindo da interpretação de suas culturas, maneira de
pensar e agir podemos trazer como pistas alguns fatos colhidos nesta atividade. Um deles é que estas
crianças são ‘pequenos’ que ainda brincam e gostam de brincar, talvez a sua alfabetização fosse mais
interessante se conduzida através de elementos lúdicos.

Com relação à afetividade com a escola e com as pessoas do seu cotidiano escolar, fica quase que
evidente que desejam um ambiente alfabetizador mais dinâmico, e que ao mesmo tempo seja
aconchegante, acolhedor e transformador, indicando que a ação pedagógica precisa ser pensada numa
dinâmica que os façam caminhar em meio a uma linguagem que possa ser compreendida a partir de
atividades que lhes falem de seu cotidiano e imprima sentimentos em seus corações, ajudando-os a serem
protagonistas de suas próprias histórias. Talvez seja por este motivo que a ‘fada madrinha’ não tenha mais
aparecido nesta história.
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[1] Graduada em Licenciatura e Bacharelado em Química pela Universidade federal Fluminense.
Pós-Graduada em Educação Ambiental pela Universidade Federal Fluminense. Mestranda do programa de
Pós- Graduação: Mestrado em Educação – Processos Formativos e desigualdades Sociais. UERJ/FFP. Email
Nadia.rodrigues1@gmail.com

[2] O Município de Cachoeiras de Macacu tem hoje a maior parte de sua população localizada no centro
urbano (1ª distrito), ficando, portanto uma grande área de zona rural com baixa densidade demográfica,
justifica-se assim o fato do município possuir 37 escolas sob sua responsabilidade, sendo 13 com classes
multisseriadas e a Escola Estadual Municipalizada Bom Jardim do Faraó é uma delas.

[3] Segundo relatos, trata-se de uma comunidade tradicional que se encontra na localidade por pelo
menos 200 anos, tem suas bases de origem em etnias africanas e indígenas e se constituíram através de
laços familiares. As famílias se fixaram em pelo menos duas localidades razoavelmente próximas a escola,
que são chamadas de “Araçazeiro” e “Serra Suja”. Vivem praticamente isolados em núcleos familiares e
casam-se entre si.

[4]Reunião de acessórios necessários para a realização de uma atividade específica.
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